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1919 թ. նոյեմբերի 21-ին Բ՛ու մ ան յան ը դրեյ է Հետևյալ քառյակը. 

Ա.ր հ /. 11՛ ի եդեմներին ի շս։'/ պայծառ իրիկուն, 

Լէ.ր/tiufJական պայատներում ըսպասում են իմ Հոգուն. 

Ի՚նյ եմ շինում Լս ցեխերում, աղմւոկի մեք վայրենի... 

Ա՛խ, ք/ե նորիէ] դըտնեմ ճամփան դեպի ԼնտԼ՚ղ, դեպի տո՛ւն... 

Ւնչպես տեսնում ենք, բանաստեղծն այստեղ երազում Է Հոգով վերա-
դառնա/ ւլեպի մի Հարազատ միջավայր, մի բաղձայի Հանգրվան, որը նա 
Հավաքականորեն անվանում Է պարզապես «տուն». «Ա՛խ, թե նորից գտնեմ 
ճամփան դեպի Էնտե՛ղ, դեպի տո՛ւնս։ Այս խոսքերն անմիջապես զուգահեռ 
են առաջացնում «Անուշիս հայտնի պատկերի հետ, որը ելակետային նշա-
նակություն ունի պոեմի ըմբռնման համար. «Ու՝ թևերն ահա փըռած տիրա-
բար՝ Բ՛րոշում Է հոգիս, թբռլում դեպի տունսւ Սակայն, եթե «Անուշիս մեջ 
«տունը» խորՀրգանշո։մ Է բանաստեղծի հայրենի եզերքը, նրա հոգու ցան-
կո՛ւի ապաստանը, ապա բերված քառյակի մեջ դա շատ ավեքին Է։ Պարզ Է, 
որ «Արևելքի եդեմները» կամ «հեքիաթական պա/ատներըս բանաստեղծի 
Համար խորհրդանշում են մի վերին իդեա/ական աշխարհ, ուր և ամբողջ 
Լութ յամբ ձգտում Է առօրյա կյանքի «ցեխերում», «վայրենի աղմուկից» 
հոգնած ու գգված նրա Հոգին։ 

Այս քառյակում Արևելքի հակադիր բևեռն ուղղակի չի նշվում, այն միայն 
1/արող Է ենթադրվեր Այնինչ դրանից մեկ ո։ կես տարի անց՝ 1921 թ. մսւյի-
սի 1-ին դրված մի այլ քառյակի մեջ ո Արևելք—Արևմուտքս հակադրությունը 
գծագրվում Է րոտ ամենայնի որոշակի ու բացահայտ։ Ս.հա այդ քառյակը. 

Արյունալի աղետներով, աղմուկներով ահարկու, 

Արեմուարի րստրուկներր մեթենայի և ոսկու 

Իրենց հոգու անսււգատիէյ խուսաւիում են խուռներամ 

Դե ։գ Արեեյյէն աստվածային—հայրենիքը իմ հոգու... 

ք՚նչի" մասին Ւ, այս քառյակը, ո՞րն Է այստեղ արտահայտված հակա-
դրության իմաստը։ Թումանյանին նվիրված գրակա՛նության մեջ այս տողերն 
ուղղակի կապվեք են ժամանակի աշխարՀաքաղաքական դեպքերի հետ, մեկ-
նաբանվել իբրև նրանց անմիջական արձագանք։ Դրա ամենացայտուն օրի-
նակը Վարդգես Ահարոնյանի մոտեցումն Է, որն իր գրքում այսպիսի բացա-
տրություն Է տվեք. «Այս քառյակը գրված Է 1921-ին, այսինքն՝ այն ժամա-
նակ, երբ Ռուսաստանում բոլշևիկյան հեղափոխությունը իր ամբողջ թափհ 
մեջ Էր, երբ, թվում Էր թե բոլշևիզմին պիտի հաջողվի Արևելքը ոտքի հանեք 
ընդդեմ Արևմուտքիս։ Եվ ապա, շարունակելով իր միտքը, հուշագիրն ավե-
լացնում Էր. «Ակներև Է, որ վերի տողերի (այսինքն՝ քառյակի — Էդ. Ջ.) մեջ 
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արտահա ւտվեւ է ժամանակի ողին, ճիշտ այդ օրերին Կովկաս խուժած բոլ-
շևիզմի չափազանցված արևեյասիրոլթյունը»1։ 

Քննարկվող քառյակի մեջ բացահայտ քաղաքական իմաստ է տեսել նաև 
Արսեն ձևրտերյանը՝ գրելով, թե այստեղ ան ղրկո վկա и յան «ժողովուրդներ/։ 
եղբայրությունը թ՛ուման յանը հակադրում է Արևմտյան Եվրոպայի իմւզե-
բ ի ա լ ի и տ ա կան գիշատիչներին, որոնց նպատակն է գաղութացնել մեր եր-
կիրը և մեղ գարձնեI կապիտալիզմի ստրուկներ}։։ Ավե/ին՝ գրականագետը 
համողված է, որ այս քառյակը գրված է аմայիսի մեկի տոնի առիթովո-: 

Արտաքին ճշմարտանմանությամբ հանդերձ՝ այս ուղղակի քաղաքական 
վերագրումները, մեր կարծիքով, անհիմն են և անընդոլնեւի; Այս քառյակի 
մեջ չպետք է որոնել ո՛չ «բոլշևիկյան արևե լա սիր ու թ յուն », ո՛չ էլ «պայքար 
գաղոլթատիրոլթ յան դեմս։ Ինչպես հայտնի է, քաղաքական բացահայտ 
նսլատակադրումը, օրվա որևէ հրատապ խնդրի ուղղակի արծարծումը Թոլ. 
մ ան յանի գեղարվեստական երկերին բնորոշ չէ ընդհանրապես։ Առավել ևս 
սա վերաբերում է նրա քառյակներին, որոնք գրեթե միշտ շոշափում են 
մարդկային կյանքի և նույնիսկ ավելին՝ տիեզերական գոյոլթյան հավերժա-
կան խնգիրներ և առհասարակ հեռու են ժամանակային ո։ տեղադրական 
կոնկրետացումից։ Տվյա/ քառյակն էլ ոչ թե որևէ առանձին դեպքի կամ իրո-
ղության արձագանք է, այ/ բանաստեղծի մտածողության մի որոշակի կողմի 
շարունակություն և հանրագումար։ Նրա մեջ արտահայտվել է մի րնղՏ՛ա-
նուր իմաստասիրական հայացք «Արևելք — Արևմուտքս հակադրույթի շուրջ, 
որն իբրև համոզմունք ձևավորվել ու մշակվել է տարիների րնթացքում։ Այս 
առումով շատ ավելի իրավացի է հնչում Վ. Ահարոնյանի մի ուրիշ միտք, 
ըստ որի տվյալ քառյակի «տողերի մեշ խտացված է Հովհ. Թ ո լ մ ան յան ի աշ-
խարհայեցողության հիմնական գծերից մեկրս3։ 

Իրոք, վերհիշենք քառյակի բառային պատկերներր և կհամոզվենք, որ 
նրանց մեջ արտահայտվել է մի ամբողջական հայացք աշխարհի երկու «թե-
վերիս՝ Արևելքի և Արևմուտքի մասին։ Արևմուտքը ՛ներկայացնող մարդիկ 
բնութադրվում են իբրև «մեքենայի և ոսկու ստրուկներս( նրանց արարքներր 
համարվում են ար յունա/ի և ահարկու, իսկ նրանց հոգին՝ անապատ։ Վիթ-
խարի, համադրական բովանդակության պատկերներ են սրանք, որ անվե-
րապահորեն բացասական իմաստ ունեն։ Սրանց հակադրվում է Արևե/քը, որ 
ոչ միայն համարվում է բանաստեղծի «հոգու հայրենիքը» (սրանով արդեն 
ամեն ինչ ասվում է), այ/և բնութագրվում է մի բարձրագույն, համապար-
փակ մակդիրով՝ ա ս տ վ ա ծ ա յ ի ն : 

Ո՞րն էր այս ծայրահեղ հակադրության հիմքն ու իմաստը։ Սա շատ կա-
րևոր՝ Թուման յանի հայացքների համակարգն ըմբռնելու համար սկզբունքա-
յին նշանակություն ունեցող մի խնդիր է, որն առ այսօր աոանձին քննու-
թյան նյութ չի դարձել։ Փորձեն ք ի մի բերե/ և գնահատե/ այս հարցի շուրջ 
եղած հիմնական տվյալն երր: 

հախ, նորից լսենք Թում ան յանի կրտսեր ժամանակակցին՝ Վարղդես 
Ահ ար ո՛: յանին, որբ տարիներ շարունակ հնարավորություն է ունեցել կենդանի 
շփման մեջ մոտիկից գիտելու բանաստեղծի վերա բե րմունքր, լսելու նրա 
կարծիքներր առաջին շո,ւ լէթ ե ր ի ց: Նրա գրքի հո՛ւշագրական էջերում կան նաև 
այսպիսի տողեր. «Հ ովհ. Թուման յանր Եվրոպան և առհասարակ Արևմոլտքր 
չէր սիրում։ Եվրոպացի իր արտաքինով, նիստ ու կացով, Հովհ. Թումանյա-
նը, սակայն, արևելցի էր իր ողջ էությամբ, ոտից գ/ոլխ: Արևե լցի՝ բառիս 
լավագույն իմաստով։ Գնահատում էր Արևմուտքի մշակույթ ը, բայց ատում 

էՎարդղես Ահայլոնյան. Հովհաննես Թումանրսն. Մարդը և բանաստեղծը. Բոս-

տոն, 1936, էէ 107 — 11)8։ 

2 Ա ր и ե ն Տ ե ր տ ե րյան. Հայ կլասիկներ. Երևան, 1944, Էչ 781։ 

3 Հ. Ահարոնյան, նշվ. աշի։., էչ 108։ 
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'•Ր եվր ոպաըինԼրի անսրտո։ թ յունր և րնչա բաղըո ւ թ (ոլնը ։ Սիրում էր Արևել-
ԻՐ և. Ա.յ։ևել բի մշակութային արժեքները շատ բարձր էր գնահատումն։ 

4-վեյայյսենբ, որ այս տողերի հեղինակն Արևմուտ քե նկատմամբ Բ՛ոլ, 
մանյանի I ա յյսւս ակ ան վերաբերմունքով է բացատրում նաև ա (ն փաստը, 
որ 190G ի. },,„ ի վ14. 

ջ ո հրամս/բվեք է էեո/ի և Ավետիս Ահարոնյանի հետ 
արտասահման մեկնելու գաղափարից, իսկ 1921 թ. վերջին, գտնվելով 
Կ. Պոքսո,մ, չի ցանկացեք մի քաղ է/ անեք՝ ուղևորվեք դեպի Եվրոպա ևէԼմե-
Րի կա: Այո պնգումներր շատ վիճելի են, համենա ւնղեպս՝ միակողմանի: Օրի֊ 
նակ, հայտնի Է, որ Կ. Պոքսիլյ Եվրոպա անցնելու ծրագրից Բ՛ում անյանն 
ստիպված Էր Հրաժարվեք սկսված հիվանգութ յա՛ս պատճառով։ Այգ մասին 
կա բանաստեղծի դուստր Նվարգի միանգամս։ (ն հավաստի վկայությունը5: 
Սակայն, սրանով հանդերձ, Վ. Ահ աբոն յանն իբրև հուշագիր, անշուշտ, ճ ը շ ֊ 
մարտ,ւ,/յի Է ներկայացնում Բ՚ումանյանի հայացքը Արևե/ք — Արևմուտք խնդրի 
վերաբերյալ, և գա լիովին համընկնում Է 1921 թ. գրած քառյակի ոգուն ու 
տա սին։ 

•ք՛ննարկվող ի։)։դրի մի շարք անդրադարձներ կան նաև թ՛ուման յանի 
.սղվածներում, նամակների ու ղրույցների մեջ։ Սակայն, նախքան նրա 
առաջադրած դրույթների շարաղրանքր, պետք Է ասել, որ Բ՛ո։ ման յանի 
աոանձին մտքեր ու խոստովանություններ երբեմն կարող են հակասական 
կ..:մ ան Համատեղեքի թվալ, եթե դրանք կտրվեն ընդհանուր բնադրից, են-
թարկվեն ատուողի կամ միակողմանի մեկնաբանության։ Ահա այդպիսի մի 
օրինակ։ 

Վերցնենք 1919 թ. հունվարին գրված «Պատանեկության օրերից» հոդ֊ 
վածը, որբ նվիրված Է աղգային֊Հ ասար ակ ական հայտնի գործիչ Ռոստոմի 
(Ստեփան Զ ՚ ՚ ր յ ա ն ) հիշատակին։ lunuh/ով վաղ տարիներին իրենց վարած 
վեճերի մասի՛ս, որոնց նյութը հայրենի և օտար գրականութ յան, ազգային 
և մ իջա ղղայ՛ո ական ըմբռնումների փոխՀարաբերոլթ յան հարցերն են եղել, 
Բ՛ումէսնյանը վկայում Է, որ ժամանակի ընթացքում իր և Ստեփանի հայացք-
ների մեջ կատարվել են Էական տեղաշարժեր։ «Եվ մի քանի տարուց մեր 
վեճերր շատ Էին փոխվել, — հիշում Է բանաստեղծը։ — Քանի ես հակվում Էի 
ղեպի օտար դրականություններն ո։ ցրվում դ1-պի Հեոոլներբ, նա ուժեղ թա-
վավ կենտրոնանում Էր Հայության վրաս»։ Ուրեմն Բ՛ո։ մ ան յանն իր հողևոր 
զարգացման ուղին այստեղ ներկայացնում Է իբրև անցում աղգային ղրա-
կան-հասարակական խնդիրներից դեպի ավելի րնդՀանոլր, Համամարդկային 
Հ ե տ տքրքր ութ յու ններ։ 

Բայց սրա կողքին Համադրենք միևնույն 1919 թ. վերջին մի զրույցի 
ժամանակ բանաստեղծի ասած հետևյա/ խոսքեբր, «Ես առաջ Պուշկինի, Լեր֊ 
մոնտովի ազդեցության տակ Էե, Հիմա Ար 1։ ե լ քի), եմ դա/իս. ղալիս եմ դեպի 
մերր — ազատագրվում ե ն ք л ՛ւ Ինչպես տեսնում ենք, այստեղ էլ Բ՚ումանյանն 
իր մտավոր զարգացման մի ուրիշ ընթացք է նշում՝ մի յուրօրինակ դարձ 
միջազգային դրականությունից դեսլի ազգային արևե/յան արմատները: 

Միևնույն թվականին կատարած այս երկու Հւ:: յտ արար ութ յուննե ր ր 
առաջին Հայացքից Հակասում, նույնիսկ ժխտում են իրար։ Սակայն թափան-
ցենք բանի էության մեջ և կՀամողվենք, որ իր հոդվածում և ապա զրույցի 
մեջ Բ՛ում ան յանն րստ էության անդրադարձել է իր Հո գևո բ-и տ եղծս։ զո բծա-
կան որոնումների տարբեր կողմերի, մի դեպքում՝ գրական մ տաՀորիղոնի 
և Հետաքրքրությունների ընդլայնման, միջազգային արժեքների յուրացման 
Հարցին («հակվում էի դեպի օտար գրականություններն ու ցրվում դեպի Հե-

4 Տե՛ս նույն տեղում, էշ 106—107։ 

5 Ն. Բ՛ ո լ մ ա ն յ ա ն. Հուշեր և զրույցներ. 2-րդ բարեփոխված հրատ., Երևան, 1987, 

էէ 246, 
в Հ ո վ հ. Բ՛ում ան յան. Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 7, Երևան, 199.1, Էք 332։ 

7 ն. Բ ո ւ մ ա ն յ ա ն. նշվ. աշխ., Էք 216։ 
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ռոլները»), իսկ մյուսում՝ ազգային գրական արմատներին վերադառնալու, 
նրանց սկզբունքներ ր սեփական ստեղծագործության մեջ կիրառելու խնդրին 
(«հիմա Արևե/քին եմ գաւիս, զայիս եմ դեպի մերր»): I'՝ ւ: ւ մ ան յ անի գիտակ-
ցության մեջ և գրական աշխատանքում այս երկու կողմ երր, իհարկե, չես 
հակադրվում, այլ /րացնում են իրար՝ ամբողջացնելով նրա ստեղծագործա-
կան դեմ անկայւր: 

եվ ապա, չպեաք Է շփոթեք նաև այն երկու մոտեցումները, որոնց մա-
սին խոսում Էր Վարգգես Ահարոնյանը։ Արևմուտքում ստեղծված ղր ական֊ 
մշակութային արժեքների նկատմամբ հ ետ ա քրքր ութ յո ւն ր Թուման յանին 
ուղեկցել Է կյանքի բո/որ փուլերում՝ ավելի ու ավելի խորանալով, հարստա-
նալով նոր կողմերով։ Սակայն Արևմուտքը խորթ և անընդունելի Էր նրա 
համար՝ այնտեղ տիրապետող բարոյական ըմբռնումներով և մարդկային 
հարաբերություններով։ Բ՛ում ան յանի հարազատ տարերքը Արևե/քն Էր, ուր և 
նա որոնում Էր իր րտրոյա զեղա գի տակ ան իդեալներր։ Շատ օրինակներից 
հիշենք միայն մեկր՝ 1919 թ. մի զրույցի ժամանակ Ռաբինդրանաթ Թ ագո րի 
մասին ասածը, ո րին Թուման յանն ա՛նվանել Է լավագույն կրոգր «Արևելբի 
բարութ յան ու խաղաղության»8։ Լավ հայտնի Է, որ բա բութ յունր, խաղաղու-
թյունը մարդկանց և ազդերի միջև Թումանյանը համարում Էր ամենաբարձր 
կենսական և. բարոյական արժեքները։ Իսկ այդ արժեքների /ավաղույն մարմ-
նավորումը նա տեսնում Էր, ահսՀ, Արևելքի փի լիս ո փս։ յո։ թ յան և արվես-
տի մեջ։ 

Բնորոշ Է, որ Թումանյանը մեծ ուշադրությամբ ու համակրանքով Է 
հետևեք.այն բոլոր գիտական հրապարակումներին, որոնք փաստական հիմքի 
վրա ցույց Էին տալիս Արևե/քի ավանդը մարդկության հոգևոր և գեղարվես-
տական առաջընթացի մեջ։ Դր։ս ամենացայտուն արտ ահ ա յ տ ո։ թ յո ւն ր 1911 թ. 
գրված այն հոդվածն Է, որը կրում Է շատ իմւսստալից, խորհրդանշական մի 
վերնագիր՝ «Արևե/քից՝ Արմատք»։ Հոդվածում նշվում Է գարասկգբին հա-
/ագիտական հետազոտությունների նկատելի աշխո՛ւժացման փաստր՝ այղ 
առթիվ հիշեքով Մեսրոպ եպիսկոպոսի, Սահակ Ամատոլնո։, Տիրայր վարդա-
պետի, Կոմիտասի, Ստրժիդովսկոլ հայտնի աշխատություններ/։։ Սակայն 
հոդվածի անմիջական առիթը Դարեգին Հովսեփյանի «Մանրանկարչության 
աբվեստր հայոց մեջ» գիրքն Է։ Այն գրավե/ Է բանաստեղծին, ամենից առաջ, 
նրանով, որ հաստատում Է մանրանկարչության զարգացման մեջ հայկական 
(և ընդհանրապես արևեւյան) արվեստի առաջնության գաղափարր։ Մի կողմ 
թողնե/ով մտքերով ու փաստերով շատ հարուստ այղ հոդվածի մյուս մա-
սերը, մեջ բերենք միայն հետևյալ պարբե բու թյուն ր, որը և, անշուշտ, կենտ-
րոնական նշանակություն ունի ամբո՛ղջ շարադրանքի համար. «Շարունակ 
այն կարծիքն Է եղեք իշխողր, թե քրիստոնեական արվեստը, իր սկիզբն աո-
'նեքով հոոմ եական կաաակոմբ)։ երից, Արևմուտքից Է եկել դեպի Արևե/ք, և 
հայկական քրիստոնեական արվեստն Է/ ազդված Է նրանից բյուգանդականի 
միջոցով։ Հայր Հովսեփյանը զաքիս Է ապացուցելու, որ հակառակն Է եղա.ծ, 
Արեեքքիգ Է գնացել դե պի Արևմուտք, ցույց Է տալիս արվեստի և մանրա-
նկարչության մի րնդհանռլր հայրենիք, առաջավոր Ասիայի երկբն երում, 
Պարսկաստանի գլխ ավո բութ յամ բ, որոնց շարքում Հայաստանը գրավում Է 
Ուրույն ու պատվավոր տեղ»9։ 

Ավելորդ Է ապացուցել, որ այսպիսի մտքեր արտահայտելիս Թուման-
յանը ղեկավարվում Էր ոչ թե ազգային հայրենասիրության ինչ-որ վերացա-
կան րմբոնամով, այլ պատմական ճշմարտությունը . վերականգնելու և գնա-
հատելու մղումով։ 

Սակայն Թումանյանի հայացքները Արևելք — Արևմուտք փոխհարաբերու-
թյան վերաբերյալ ամենից խոր և ամբողջական տեսքով շարադրվեցին 

8 Նույն տեղում, Էշ 191։ 
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1V1H թ. գրած «Արևե/քի նոր դարազլոլխըս հողվածումա: Կարելի է ասել, որ 
Հազիվ 2 — 3 էջ զբաղեցնող այս վւորրիկ Հողվածը (ինչպես և Բ՛ում ան յա՛սր 
զբակ ա„-Հր ա պ արա կախոսական Հողվածներից շա Աւերը) իր պարունս։ կա ծ 
Հարցադրումներով ու մաթերով մի ամբողշ մենագրության կշիռ ունի։ Այս 
նյուիի կարևոր նշանակությունն ընդգծվում է նաև հետևյալ Հանգամանքով, 
այն առարկայորեն g " ։ j g է տալիս, որ «Արևելք—Արևմուտքս Հակադրույթ ի 
նկատմամբ 1յ'ո։մանյանի մշտական ո։ շս. ղրութ յուն ը սոսկ տեսական, պատ֊ 
մաղիաական իմաստ չուներ, այլ ուղղակի կապվում էր Հայ ժողովրդի աղ-
գային ճակատագրի Հարցերի Հետ։ 

Հիշեցնես ք այս Համեմատաբար քիչ հայտնի թ ո լ մ ան յան ա կան հողվա-
ծում արծարծգ ած հիմնական զրո։ յթներր։ 

նախ, Բ՚ումանյանն ունի այն խոր րմբոնումը, որի համաձայն Արևելքն 
ո։ Արևմուաքր պատմական, մշակութային և բարոյափիլիսոփայական ուրույն 
աշխարհներ են՝ ձևավորված դարերի ու հաղարաս յակլերի ընթացքում։ 
Հողվածն սկսվում է այդ զրույիի սեղմ, բայց տարողուսակ ձևակերպմ ամ բ. 
«Ասի ան ո։ եվ բո պակ, կամ, ուրիշ խոսքով՝ Արևելքս ու Արևմուտքը լոկ աշ-
խարհագրական տերմիններ չեն, այլև տարբեր քաղաքակրթություններ ու 
աշխարՀայացքներ»։ Աշխարհի այդ երկու ծայրաթևերը միշտ մեկը մյուսին 
ներկայաւյել են իրենց առավել զորեղ ուժով, որը և գւոխադարձ պատղեր^յ-
ցում է ստեղծեք նրանց մասին։ Օվբոպայի կամ Արևմուտքի ներկայացուցիչ-
ներ են եղեք նայս Հունաստանը, ապա Հռոմը, Բյուզանդիան, իսկ Ասիան կամ 
Արևելքր /. Արկայացրել են Բաբելոնր, հետո Ասորեստանր, Պարսկաստանը 
կամ արաբադ.֊., խալիֆայությունը։ Սկսած հին աշխարհից՝ Արևելքը մարդ-
կությանը տվել է կրոններ և փիլիսոփայական սիստեմներ, մեծ բանաստեղծ-
ներ ու գիտնականներ։ Այդ պատճառով էլ այն ավանդական խոսքի մեշ, թե 
«Արևելքից է քոլյսը», թումանյանը տեսնում է ոչ թե սովորական արևածագի 
րմբռնում, այք հավաստումը Արևելքում ստեղծված այն Հոգևոր մեօ արժեք-
ների, որոնք ամբողջ մարդկության սեփականությունն են դարձել։ 

Պատմական իրավիճակը էապես փոխվեց, երբ թուրքական ցեղերը գրա-
վեցին Առաջավոր Ասիան, ներխուժեցին Եվրոպա, և Բ՝ոլրքիան դարձավ Արե-
վելքի ՛ներկայացուցիչը արևմտյան ժողովո լրդների առջև։ «...Արևելքը երբեք 
չէր ունեցեք,— գառնությամբ նշում է թ՛ումանյանը, — էսքան վայրենի, էս-
քան անկուլտուր ու անարժան մի ներկայացուցչություն... թ՛ուրքական գեր-
իշխանությունից հետո Արևելքը և խավարն ու բարբարոսությունը դարձա)։ 
հոմանիշ Հասկացողություններ»։ Այնուհետև, ընդամենը մի քանի պարբե-
րությամբ, թ՛ումա՛նյանը գծագրում է համագրական պատկերը այն անվերջ 
ոճիրների ու չարիքների, որ մ արդկոլթյան դեմ նյութել և իրագործել է թուր-
քական տիրապետությունն իր արյունոտ սրով։ Այդ սրով նա մորթե/ է Արե-
վելքի կուլտուրական ժողո վոլրդն երին, ոչնչացրել նրանց կերտած նյութ։։։֊ 
կան և հոգևոր արժեքները, ապա 400 տարի շարունակ գրոհել է Եվրոպայի 
վրա՝ ավերելոլ համար ամեն ինչ, «իր ձիանների սմբակ),երի տակ արորե/ոլ 
հումանիզմն ու վերածնությունը»։ 

Այսպիսով, թ՛ումանյանը որոշակիորեն տարբերում է Ա ր ե ւ ե լ ք ի երկու 
ը մ բ ռ ն ո ւ մ : Մեկր հին Արևե/քն է իր հոգևոր մեծ գանձերով, մյուսը՝ թ՛ուր-
քիայի բերած ավերածությունն ու խավարը։ Առաջինի մեշ նա տեսնում է 
մարդկության պարծանքը, նրա հավերժական ուղեկիցներից մեկը, իսկ երկ֊ 
րորղր համարում է մարդկության ամոթը, պատմության մեծագույն չարիք 
ու դժբախտություն, որը պետք է դատապարտվի և մեկընդմիշտ բացառվի 
զարգացման հետագա ընթացքի մեջ։ 

Ինչպես տեսնում ենք, Թոլմանյանն Արևելքի մշակույթը գնահատում 
է ոչ թե կրոնական չափանիշով, այլ, ամենից առաջ, հումանիզմի դիրքերից։ 
Այդ առում ով էլ թուրքական ներխուժման հետ կապված իրողութ յու՛ն՛ն եր ո 

10 նույն Ալ եղում, հ. 7, 1993, էէ 272-175, 

4 « ձ ս Տ ւ յ ե ս » , ,V 1-2 f . 
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նա բացարձակորեն խորթ է համարում բուն արևելյան մշակույթի „գուն: Եվ 
ահա թե ինչու Օսմանյան կայսրության նվաճումների ու ոճիրների դեմ Արև-
մրտյան Եվրոպայի և ապա Ռուսաստանի դարավոր մաքառումների մեջ 
Թումանյանը տեսնում է ոչ միայն ռազմաքաղաքական, այ/և, առաջին հեը֊ 
թին, հումանիստական մեծ իմաստ, անգնահատելի ավանդ մարդկության 
ընդհանուր առաջադիմության գործում։ Նա գրում է. «Սեծ է Ռուսաստանի 
էս ծառայությունը քաղաքակիրթ աշխարհքի առաջ, և երբեք նրա կառավա-
րության հոռի կողմերը չպետք է արգելեն տեսնելու էս մեծ գործը, որի Հա-
ջող ավարտումը համաշխարհային տոն է քաղաքակրթության Համարս, 

1916 թվականին, երբ դրվում էր այս Հոդվածը, Հիմքեր կային Հուսա-
Iու, որ պատերազմ ը շուտով կավարտվի «մեծ ոճրագործիս վերջնական պար-
տությամբ։ Դա է/ իրավունք է տվեյ Թուման յանին իր խոսքն ավարտելու 
լավատեսական բարձր տրամադրությամբ. «Պատմական ի՜նչ Հոյակապ 
ավետիս։ Բացվում են Արևելքի ոսկի դռները ազատ ժողովոլրդների, լուսա-
վորության ու քաղաքակրթության Համար, և սկսվում է մի նոր դարագլուխ 
Արևելքի պա տ մ ութ յան մեջս։ 

Թուման յանի մեղքը չէ, որ նրա սպասումները չիրականացան... Այդու-
հանդերձ «Արևելքի նոր դարագլխիս երազանքը մի քաղաքական և գեղագի-
տական համապարփակ իդեալ էր, որը շատ կարևոր տեղ է գրավում նրա 
աշխարհայացքի և ստեղծագործության ընդհանուր համակարգում: 

Մտորելով Արևելքի և Արևմուտքի փոխհարաբերության մասին, Թուման-
յանը, բնականաբար, միշտ աչքի առաջ է ունեցել նաև այն խնդիրր, թե այդ 
հակադրության մեջ ի նչ տեղ է պատկանում Հայաստանին, Հայ ժողովրդին։ 
Այլ կերպ ասած՝ Արևե՞լք կնք մենք, թե" Արևմուտք, արևելյա՞ն է մեր մշա-
կոլյթը, թե՞ արևմտյան։ Հայ ժողովրդի պատմության, նրա մշակույթի ուսում-
նասիրության մեջ այս Հարցն անպայմանորեն ծագում է այն պարզ պատ-
ճառով, որ, ինչպես գրել է թ՛ումանյանը մեկ այլ առիթով, մեր երկիրը դա-
րերի ընթացքում եղել է «աշխարՀքների կամուրջների վրս, կեցած, մեծ 
ժողովոլրդների մաքառումների ճանապարՀին, ոտի տակ գնացած, մեծ բա-
նակների ձիանների սմբակներից մաշվածս"» 

Առաջադիր հարցն ըմբռնելու համար կարևոր է հատկապես կյանքի 
վերջին շրջանում (Հավանաբար՝ 1919 —1920 թթ.) Թուման յանի կատարած 
հետևյալ գրառում ը. 

«Մենք մեջտեղն ենք — հ ո գ և ո ր Արևելքի և գ ո ր ծ ն ա կ ա ն Արևմուտքի։ Արե-
վե/քը — մարզը Հասցրեք է աստծուն, տիեզերքին, Աթ մանին խառներ Իսկ 
Աբևմուտքր — ամենաշատը մինչև դասակարգը։ Եվ ունեցել է էնպես թռիչք-
ներ,— ի)կ։։լես ֆրանսիական Հեղափոխությունը — հավասարություն, եղբայ-
րություն, և կամ անգլիական մեծ խարտիան — մարդու իրավունքը... 

Երկուսի սինթեզը»^։ 

Ինչպես տեսնում ենք, Թումանյանն աշխատել է օբյեկտիվորեն զնա-
Հատեք Արևելքի և Արևմուտքի ավանդր մարդկության մտավոր և քաղաքա-
կան զարգացման մեջ։ Եվ, այնուամենայնիվ, անվիճե/ի է, որ նրա նախա-
սիրությունը Արևելքն է, բայց հին Արևելքը՝ աշխարհ ին կրոնական և փիլի-
սոփայական ուսմունքներ, մեծ պոեզիա և արվեստ նվիրած Արևե/քը։ Բնո-
րոշ է, որ Արևե/քր նա գնահատում է մեկ, բայց շատ ընդգրկուն մակդիրով 
li ո գ և ո ր , ի տարբերություն գ ո ր ծ ն ա կ ա ն Արևմուտքի։ Այսպես էր տեսնում նա 
աշխարհի երկու ծայրաթևերը, այս էր համարում առավել բնորոշը Արևելքի 
և Արևմուտքի համար։ 

Թուման յանի այս գրության մեջ հիշատակվող Աթմանը հնդկական փի-
լիսոփայության և կրոնի հիմնական ըմբռնումներից մեկն է՝ մարդուն աստ-
վածացնող և տիեզերքի Հետ կապող ուսմունք։ Այղ ուսմունքի մեջ նա զրտ-

11 ձ ո վհ. Ւ ո լ մ ա ն յ ա ն. Երկերի ժողովածո,. VI, Երևան, 1959, կ 254, 

13 նույն տեղամ, կ 249, 
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նամ Լր յաս։ ա/նպիսի գաղափարներ, որոնք հարազատ էին իրեն և բանաս-
տեղծական մարմնավորում են ստացել Հատկապես քառյակների մեջ։ Միա-
ժամանակ, նշե/ով վերջին դարերում Արևմուտքում ստեղծված սոցիալական 
գաղափարների նշանակությունը, Թումանյանը մեզ համար ամենից ճիշտ 
ուղին Հասարում է արևելյան և արևմտյան սկիղբների համադրությունը։ Ցա-
վոք, այս դեպքում նա չի ծավալվել ու չի բացատրել, թե ինչպե՛ս է հասկա-
նում այդ համադրության աղիներն ու չափանիշները։ 

Թո։ մ ան (ա՛նի առաջադրած այս հարցի կարևորությունը պատկերացնելու 
համար Հիշեցնենք, որ դարասկզբին հայ ժողովրդի ճակատագրի, նրա մշա-
կույթի մեջ արևերան և արևմտյան տարրերի համադրության մասին ՜ւա-
սաի, է խոսվել։ Ամենից ծանրակշիռն այդ ուղղությամբ եղավ Հալերի Բրյու-
,ւ ո վ ի դրայթր՝ հայ բանաստեղծության մասին նրա գրած նշանավոր Հետա-
զոտության սկզբում։ «երկու ուժ, երկու հակադիր սկզբունք, — գրում էր Բրյու-
սովյը,—խաչաձևվելով, միահյուսվելով ու ձուլվելով մի նոր, միասնական 
երևույթի մեջ, ուղղության են տվել Հայաստանի կյանքին և ստեղծել նրա 
ժողովրդի բնավորությունը հազարամյակների ընթացքում. Արևմուտքի ս{\ըզ-
բոլնքր և Արևելքի սկզբունքը, Եվրոպայի ողին և Ասիայի ոգին... Հայ ժո-
ղովրդի պա ամ ական ա աս քե լութ յուն ը, որ թելադրված է նրա զարղացման 
ամբողջ րնթացքով, եղել է Արևելքի և Արևմուտքի համադրության որոնումն 
ու ձեռք բերումը։ Եվ այդ ձգտումն ամենից լրիվ արտահայտվել է Հայաս-
տանի գեղարվեստական ստեղծագործության, նրա գրականության, նրա պոե-
զիայի մեջ,,-'1։ 

1'ր քաղաքացիական և գեղագիտական մտածողության ուրույն աղինե. 
րով Արևե/քի և Արևմուտքի համադրության նույն գաղափարին էր հանգում 
նաև Թումանյանը։ 

Ագալիորեն այլ կերպ էր պատկերացնում այս հարցը Թո։ ման յանի մի 
արիշ ժամ՛անակակից և բարեկամ՝ Լևոն Շանթը, 1922—1У23 թթ. տսրսդրբ-
ված и Անկախ ո։ թ յունր պահանջ ազգային գոյությանս ընկերաբանական աշ-
խատությանը նա սկսում էր «Արևելք և Արևմուտքս գլխով, որի հիմնական 
գադափաըն ամփոփված է հետևյալ տողերում. 

«Սվրոպա և Ասիա, այսինքն՝ ծով ու ցամաք, շարժում ո։ թմիր, հաոա-
ջաղիմո։ թյոլն ո։ պահպանողական ոգի, անհատական ճիգ ու. հեղինակու-
թյուն, դեմոկրատիզմ ու բռնակալություն, մարդկայինի հպարտություն ու 
«քու ոտքիդ փոշին»... Ատոր համար է, որ Արևելքն ու Արևմուտքը իրար լե-
զու չեն հասկնար..., խորապես թշնամի են իրար, և այդպես եղեր են 
միշտя՝4» , 

Ինչպես երևում է այս տողերից, Լ. Շանթը բաժանում է դարասկզբին 
արևմտյան գրականության և փիլիսոփայության մեջ լայնորեն տարածված 
այն հայացքը, որի համաձայն Արևելքն ու Արևմուտքը հավերժական և ան. 
Հաշտելի Հակոտնյաներ են։ Մի հայեցակետ, որն իր դասական ձևակերպումն 
է ստացել անգլիացի մեծ գրող IՒեդյարդ Կիպ լինգի թևավոր խոսքի մեջ, 
«Արևմուտքը Արևմուտք է, Արևելքը՝ Արևելք, և նրանք երբեք չեն հանդիպի»1 
Կասկած չկա, որ այդ հակադրության մեջ Շանթի համակրանքն ամբողջովին 
ե անվերապահորեն Արևմուտքի կողմն էր։ Ս՛ի դիրքորոշում, որը ուղղակի 
բխում էր դրոգի արևմտսւմետ (ավելի լավ է ասել՝ եվրոպամետJ ըմբռնում-
ներից, որոնց բազմաթիվ արտահայտություններ կան նրա և՚ գեղաըվեստա՛ 
կան, և հրապարակախոսական երկերում։ 

Թուման յանին խորթ էր այդ դիրքորոշումը, և նա տարրեր առիթներով 
արտահայտել է իր բացասական վերաբերմունքը բարեկամի «եվրոպապաշ-
տության» նկատմամբ։ Բերենք միայն հետևյալ տողերը 1908 թ. Փիլիպոս 
Վւսրդա զար յանին գրած նամակից, «էն էլ Շանթը—ինքն էստեղ, միտքը Եվ-

13 Поэзия Армении, под редакцией В. Ьрюсова . М., 1916, с. 23. 
14 Լևոն Շանթի երկերը, 5 ֊ ր դ հատոր, Բեյբռւթ, 1946, էշ 168 — 169։ 
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րոպա: Դաս է տալիս տրտնջալով — նրա համար, որ Եվրոպա գնա, գ ասա. 
ԳԻՐՔ է շինում—որ Եվրոպա գնա, պիես է գրում, որ Եվրոսլա գնա, գար-
նանն սպասում է, որ Եվրոպա գնա, վերջապես կնոջն ու երեխաներին ալւ-
գեն ուղարկել է, որ ինքն է/ ստիպված Եվրոպա գնա...»1տ: Չնայած այգ տո-
ղերի կատակախառն ոճին, պարզ է, որ թ՚ումանյանր հավանություն չի տա-
լիս իր բարեկամի րմբռնումներին և վարքագծին։ 

«Արևելք—Արևմուտքս հակադրույթի թում ան յան ական րմբոնոլմր շատ 
ավելի հավասարակշռված է և օբյեկտիվ, թեև բանաստեղծի համակրանքն կ 
բնգհանոլր առմամբ Արևե/քի կողմն է։ Այգ համակրանքի մեջ որոշակիորեն 
արտահայտվել են թ՛ուման յանի աշխարհայացքի և ստեղծագործության, ազ-
գային- ժողովրդական արմատներր, նրա գեղագիտական իդեա/ի խորքն ու 
լա յնո։թ յունր։ Իր փ ի/իսո փ ա յո, թ յան, էտիկայի և էսթետիկայի շատ էական 
կողմեր նա քաղս։ մ էր հին Արևելքից, Ահ ա թե ինչու կյանքի մ ա ւրամո, աին 
գրած իր հիշյալ երկու քառյակներով նա կարծեք թե ցանկացավ ի լո,ր աշ-
խարհի հաւտարարե/. ես իմ ամբողջ էությամբ ձղտում եմ՝ 

« Դ ե պ Ա ր և ե լ ք ն ա ս տ վ ա ծ ա յ ի ն — հ ա յ ր ե ն ի քր խք l i n q i n . . . » : 

А Н Т И Т Е З А «восток—ЗАПАЛ» в П О Н И М А Н И И ов. Т У М А П Я П А 

Академик НАН РА ЭД. А/ . ДЖРБАШЯН > 

Р е з к) м е 

Названная проблема прямо или косвенно отразилась ո публицистике и худо-
жественном творчестве великого национального поэта Армении Онанеса Туманя-
на. ЕЛ, в частности, посвящены два четверостишия, написанные в 1919 н 1921 го-
дах. Восток и Запад , в понимании поэта, не только географические термины, по 
и две различные цивилизации и мировоззрения, сформировавшиеся в течение дол-
гих веков. Туманян высоко чтил духовные ценности, созданные на Западе , по он 
резко отвергал бессердечие и алчность, царящие там в отношениях между людь-
ми. «Родиной своей души» поэт считал «божественный Восток» с его гуманисти-
ческой философией, этикой и эстетикой. Однако и сам Восток для Туманяна по-
нятие неоднозначное. Он четко различал, с одной стороны, древний Восток, пода-
ривший миру религиозные и философские системы, великих поэтов и ученых, ко-
торые стали вечными спутниками человечества. Но положение резко изменилось, 
когда с Востока в Переднюю Азию и Европу вторглись турецкие племена, растоп-
тав плоды гуманизма и Ренессанса. С тех пор в глазах многих поколений Восток 
стал синонимом мракобесия и варварства . Данная концепция изложена в статьях 
Туманяна *Из Востока на З а п а д » (1911), «Новая эра Востока» (1916) , «Из дней 
юности» (1919), а т а к ж е в письмах и беседах поэта. Армения, по убеждению 
Туманяна, находится между духовным Востоком и деловым Западом, со всеми вы-

текающими отсюда последствиями в политическом и экономическом, культурном и 
художественном развитии. 

15 Հովհ. Բ՛ո, ման յ ան. երկերի •Ւողովածոլ. հ. V, Երևան, 1347, կ 311), 




